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 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» 
 

Θέμα: «Απεσθείας ανάθεζης προμήθειας και διάθεζη πίζηωζης» 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 
                                                της Δ.Ε.Τ.Α. Θέρμης 

    Έχοντας υπόψη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη 

ηελ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

4. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

5. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΛΤΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΗ 2017» 

6. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α Θέξκεο 

ζηνπο ΚΑ 24-02-00-0018 & 54-02-02-0223 

7. Σελ κε αξηζκό ΑΑΤ173/2017 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

8. Σελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνθεηκέλνπ 

ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ θξίλεηαη αλαγθαία ε δηελέξγεηα 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΛΤΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΗ 2017» πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή  ιεηηνπξγία ηεο   ππνκνλάδαο αθπδάησζεο. 

9. Σε βεβαίσζε πίζησζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

10. Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο Ν. ΚΡΑΛΛΗ ΑΒΔΔ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΛΤΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΗ 

2017» ζηελ εηαηξεία Ν. ΚΡΑΛΛΗ ΑΒΔΔ, κε ΑΦΜ: 094008102 θαη έδξα Γειεγησξγε 55-

59 ΑΘΗΝΑ, Σ.Κ. 102 10 θαη κε πνζό δαπάλεο 1.950,00€ πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο 

Φ.Π.Α.  

2. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο, θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 24-02-00-0018 & 54-02-02-0223 αληίζηνηρα. ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2018 έρεη πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε. 

3. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά 

ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

4. Οξίδεη επηηξνπή παξαιαβήο ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζκό 8/2017 ΑΓ ή ηελ αληίζηνηρε 

έηνπο 2018. 

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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